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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 19 / 22.03.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Официални лица 

Илко Канатов – ХК „Мартен 67“ Мартен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 36‘22‘‘ на 

среща № 3 от финалния турнир за „Купа България-БФХ“ за Юноши старша възраст M-16 

(Локомотив ГО – Мартен 67). Поведението на официалното лице представлява неспортсменско 

поведение и изпълва състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 

 

Йонко Вутов – ХК „Полюс ТМ“ Плевен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 17‘34‘‘ на 

среща № 4 от финалния турнир за „Купа България-БФХ“ за Юноши старша възраст M-16 

(Полюс ТМ – Добруджа). Поведението на официалното лице представлява неспортсменско 

поведение и изпълва състава на Правило 8:7 и „Указания и тълкувания“ от Състезателните 

правила. 

 

Мариела Иванова – ХК „Сливница“ Сливница 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 23‘08‘‘ на 

среща № 5 от Национална група „Б“ за Девойки старша възраст Ж-16 (Свиленград – Сливница). 

Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва 

състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 
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Захари Чекичев – ХК „Албатрос Бургас“ Бургас 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 27‘13‘‘ на 

среща № 1 от Национална група „А“ в „Б“ РХГ мъже (Асти 91 – Албатрос Бургас). Поведението 

на официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 

8:7а от Състезателните правила. 

 

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Шумен 98“ Шумен 

На основание доклад от делегата на срещата, ДК установява нарушение на чл.1.4.7 от 
Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 
2021/22г. във връзка с чл. 31 изр. 2 от ДП „Неосигурена информационна апаратура (електронно 
табло)“ от страна на ХК “Шумен 98” по време среща № 2038 от „А“ РХГ жени (Шумен 98 – 
Свиленград).  
 

  Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Шумен 98”   

  гр. Шумен в размер на 100 лв. съгласно чл. 31, изр. 2 от ДП. 

 

Хандбален Клуб „Шумен 98“ Шумен 

Във връзка с докладна записка от СТК, ДК установява нарушение на чл.11.6 от Наредбата за 
провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 2021/22г. от страна 
на ХК “Шумен 98” за среща № 2038 от „А“ РХГ жени (Шумен 98 – Свиленград). ХК “Шумен 98” е 
пренебрегнал разпоредбите на нормативната база на БФХ, както и указанията на 
администрацията на БФХ за заснемането и излъчването на живо на горепосочената среща.  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Шумен 98” 

гр. Шумен в размер на 500 лв. съгласно чл. 31, пр. 8 от ДП и чл.59 от ДП, като част от 

санкцията – 200 лв. трябва да бъде заплатена съгласно чл. 11 от ДП, а останалата сума 

(300 лв.) ще бъде добавена към глобата, която би била наложена на клуба при повторно 

нарушение на състава на чл. 11.6 от Наредбата за провеждане на Държавни първенства 

и турнири за спортно-състезателната 2021/22. 
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Хандбален Клуб „Левски“ Левски 

Във връзка с докладна записка от СТК, ДК установява нарушение на чл.11.6 от Наредбата за 
провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 2021/22г. от страна 
на ХК “Левски” за среща № 1056 от „А“ РХГ мъже (Левски – Чардафон). ХК “Левски” е 
пренебрегнал разпоредбите на нормативната база на БФХ, както и указанията на 
администрацията на БФХ за заснемането и излъчването на живо на горепосочената среща.  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Левски” гр. 

Левски в размер на 500 лв. съгласно чл. 31, пр. 8 от ДП и чл.59 от ДП, като част от 

санкцията – 100 лв. трябва да бъде заплатена съгласно чл. 11 от ДП, а останалата сума 

(400 лв.) ще бъде добавена към глобата, която би била наложена на клуба при повторно 

нарушение на състава на чл. 11.6 от Наредбата за провеждане на Държавни първенства 

и турнири за спортно-състезателната 2021/22. 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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